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Otoimmün ensefalit  

• Otoimmün ensefalitler subakut başlangıçlı bellek 
bozukluğu, konfüzyon ve sık nöbetlerle 
karakterize paraneoplastik ya da immünolojik 
etyolojili bir grup sendromdur. 

• Otoimmün ensefalit genellikle bağışıklık 
sisteminin merkezi sinir sistemi (MSS) 
antijenlerine karşı geliştirdiği tepki sonucunda 
ortaya çıkmaktadır.  



Otoimmün ensefalit  

Subakut başlangıçlı nörolojik bulgular (davranış değişiklikleri 
ve somnolans ile karakterize ensefalopatiler, hareket 
bozuklukları, sık nöbetler, psikoz, otonom bozukluk) 

Beyin omurilik sıvısında, beyin görüntülemesinde ya da 
biyopside santral sinir sistemi (SSS) inflamasyonu bulgusunun 
saptanması 

Neoplazi öyküsü veya diğer antikor bağımlı hastalıkların 
varlığı, nörolojik tablonun öncesinde viral enfeksiyon benzeri 
bir prodromal dönemin olması ve manyetik rezonans 
görüntülemede (MRG) nonspesifik beyaz madde 
değişikliklerinden bir veya daha fazlasının olması durumunda 
otoimmün etiyolojilerin araştırılması önerilmektedir. 



Otoimmün ensefalit  

• Otoimmün veya enflamatuvar mekanizmalarla ortaya çıkan bazı subakut ensefalopatiler otoantikor 
göstergelerinin saptanması ve/veya bağışıklığı düzenleyici tedaviye yanıt vermeleri ile tanınırlar(Dodd 
ve ark. 2015, Lewis ve Glaser 2005).  

• Mortalite oranları yüksektir ve kurtulanların birçoğunda motor ve bilişsel işlevler de içinde olmak 
üzere farklı beyin işlevlerinde bozulma görülür (Singh ve ark. 2015).  

 



Otoimmün ensefalit  

• Hastalar nezle benzeri belirtiler, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve epileptik 
nöbetler ile başvururlar. 

• Otoimmün limbik ensefalit tanılı hastaların neredeyse yarısında nöbetler, özellikle tedaviye dirençli 
nonkonvülzif nöbetler ve nonkonvülzif status epileptikus tabloları izlenmektedir. 

• Ensefalitten sonra nöron hasarı fokal, multifokal veya yaygın olabilir.  



Otoimmün ensefalit hızla 
ilerleyen bilişsel ve davranışsal 

yıkımla sonuçlanır (Chiou ve 
ark. 2011, Cella ve ark. 2012).  

Hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, 
depresyon ve problem çözme 

becerisinde azalma gibi zihinsel 
değişiklikler ensefalopatinin ana 

belirtilerindendir (Kayser ve 
Dalmau 2011). 



Otoimmünite aracılı infilamatuar ve vasküler hasara bağlı 
durumlar nöropsikiyatrik bulgulara neden olmaktadır. 

NPSLE tanısı öncelikle klinik değerlendirme ile belirlenir. 

Klinik tanıyı desteklemek için otoantikor ölçümü, BOS analizi, 
elektrofizyolojik çalışmalar, nöropsikolojik değerlendirme ve 
beyin görüntüleme tetkiklerinden faydalanılmaktadır. 



SLE 19 ayrı 
nöropsikiyatrik 

sendroma neden 
olmaktadır. 

NPSLE’de en yaygın 
görülenler; nöbet, 

serebrovasküler hastalık, 
akut konfüzyonel durum 

ve nöropatidir. 



SLE’de nöropsikiyatrik sendromlar  

Merkezi Sinir Sistemi 
• Aseptik Menenjit 

• Serebrovasküler hastalık 

• Demiyelinizan sendrom 

• Baş ağrısı  

• Hareket bozukluğu 

• Miyelopati 

• Nöbet bozuklukları 

• Akut konfüzyonel durum 

• Anksiyete bozukluğu 

• Bilişsel işlev bozukluğu 

• Duygudurum bozukluğu 

• Psikoz 

 

Periferik Sinir Sistemi 

• Guillain–Barré sendromu 

• Otonom nöropati 

• Mononöropati 

• Miyastenia gravis 

• Kranial nöropati 

• Pleksopati 

• Polinöropati 

 



• NPSLE'nin baskın nöropatolojik bulgusu, beyin mikro enfarktüsü ile ilişkili hafif, inflamatuar olmayan 
bir mikroanjiyopatidir. 

• NPSLE ile en güçlü ilişki BOS'taki otoantikorlarla bulunmuştur. 

• Anti-ribozomal P antikorları, tüm çalışmalarda olmasa da bazılarında NPSLE, özellikle psikoz ile 
ilişkilendirilmiştir. 

• Antifosfolipid antikorlar (APL) prokoagülan durum yaratır ve NPSLE’de özellikle inme ve nöbet ile 
ilişkili bulunmuştur. 



İnme yokluğunda bile aPL ile kognitif bozukluk arasında bir 
ilişki olduğunu bildirmiştir. 

NPSLE'de proinflamatuar sitokinlerin rolü ile ilgili yapılan ilk 
çalışmalar, nöbetler ile artan kafa içi IL-6 üretimi ve lupus 
psikozu ile IFN-a üretimi arasında ilişkiler olduğunu bildirdi . 





H.K 

44 yaş kadın, evli, 3 çocuk, hemşire 

2 haftadır olan halsizlik, iştahsızlık, isteksizlik, bilinç 
bulanıklığı, tepkisizlik 

Kasılma, dişlerini sıkma, gözlerini belli bir yere dikme 
şeklinde ilki 1 hafta önce olan sonrasında 2 şer gün 

ara ile 3-4 defa olan nöbetler 

Yönelimde bozulma 

Son 1 aydır perseveratif jaluzik söylemler 



Acil serviste hastaya epixx başlandığı, ilaç sonrasında kabuslarında artış, uykularında bölünmeler 
olması üzerine kullanmadığı 

Dış merkez nörolojide psikojenik nöbet olarak değerlendirildiği 

Psikiyatride yatışının yapıldığı 

risperdal, secita, ativan  

İlaçlardan fayda görmediği nöbetlerinin devamı sebebiyle başvurdu 



• Hastane sisteminden edinilen bilgilere göre 2007 yılında düşük yaptığı 

• Gönderilen tetkiklerinden anti-kardiyolipin Ig M’in orta derecede pozitif geldiği, ANA 1/100 titrede 
pozitif (speckled) olarak geldiği  

• Ensefalit? Depresyon? Öntanısıyla servise yatışı yapıldı 

• Hastadan ensefalite sebep olabilecek enfeksiyon ve otoimmün süreçler ve paraneoplastik sendromlar 
açısından tetkikler gönderildi. 

 

 





























• Hastaya 5 gün İVİG verilerek monitörize takip 
edilmiş, hastanın deliryum tablosu ve psikotik 
bulguları tamamen geçmekle birlikte, nöbetlerinde 
azalma mevcuttu. 



Romatoloji notu: SLE tanısı aldı 

43 y kadın hasta (ensefalit ? nedeni ile nörolojıde yatarken ocak 2021 de tanı 
konmus)--nöro takibinde 
SLE tanılı hasta ana + (1/100 dilusyonda benekli patern)anti ssa ++( ssa ro 52 
zayıf pozitif) 
ki: ımuran 50 2x1( 2 aydır alamamış) , prednol 12mg, plq 1x1, keppra750 
2x1,secita 10 mg, plavix, cozaar 50 mg 1x 0.5  
aktif şikayet yok  
epileptik nöbetleri 2 hf da 1 aniden oluyormuş >nöroloji pol takipli  



• Nörolojik takip 

keppra 1000 2x1,5  plavix 75 1x1, 
secita 1x1, keppra 1000 2x1,5  
benvida 100 2x1/2 2x1, plavix 75 
1x1, secita 1x1  

Nöbetleri 2 haftada 1  

 



• Teşekkürler… 


